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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα 
ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0423)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0258/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95 και το άρθρο 175

Αιτιολόγηση

Αυτό που τρώει ο άνθρωπος δεν μένει στο ανθρώπινο σώμα αλλά διαχέεται στο περιβάλλον και
γίνεται μέρος του φυσικού κύκλου. Ακόμη και εάν μια ουσία δεν συνεπάγεται κίνδυνο υγείας για 
το άτομο που καταναλώνει το προϊόν που περιέχει την ουσία, μπορεί να υπάρχουν αρνητικές 
συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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υπόψη όταν λαμβάνεται απόφαση για χορήγηση άδειας ή μη. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής 
και υγείας κατά την άσκηση των 
κοινοτικών πολιτικών.

(2) Εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, καθώς και του περιβάλλοντος,
κατά την άσκηση των κοινοτικών 
πολιτικών.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. XXX/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … σχετικά με τα 
πρόσθετα τροφίμων, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. ΥΥΥ/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 
σχετικά με τα ένζυμα τροφίμων και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ΖΖΖ/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … σχετικά με τα 
αρτύματα και ορισμένα συστατικά 
τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες 
θεσπίζουν εναρμονισμένα κριτήρια και 
απαιτήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση 
και την έγκριση αυτών των ουσιών.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. XXX/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … σχετικά με τα 
πρόσθετα τροφίμων, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. ΥΥΥ/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 
σχετικά με τα ένζυμα τροφίμων και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ΖΖΖ/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … σχετικά με τα 
αρτύματα και ορισμένα συστατικά 
τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες 
θεσπίζουν κριτήρια και απαιτήσεις όσον 
αφορά την αξιολόγηση και την έγκριση 
αυτών των ουσιών.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σίγουρο ότι τα κριτήρια θα είναι ακριβώς τα ίδια για τις διάφορες ουσίες. Ένας λόγος
για τον οποίο εξετάζονται σε τρεις διαφορετικούς κανονισμούς είναι ότι υπάρχουν κάποιες 
διαφορές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5a) Η διαφάνεια στην παραγωγή και
στον χειρισμό των τροφίμων έχει 
κρισιμότατη σημασία προκειμένου να 
επιτευχθεί η αξιοπιστία έναντι του 
καταναλωτή.
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την ΕΕ 
ως προς τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα σχετικά με τα τρόφιμα ζητήματα.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

 (7a) Τα προς έγκριση κριτήρια που
αναφέρονται στους κανονισμούς του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα πρόσθετα 
τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και 
ορισμένα συστατικά τροφίμων με 
αρτυματικές ιδιότητες προς χρήση εντός 
και επί των τροφίμων, πρέπει να 
πληρούνται επίσης και για χορήγηση 
έγκρισης βάσει του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο αλλά δεν διευκρινίζεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στην πρόταση της Επιτροπής. 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Για την ενημέρωση των υπευθύνων 
των σχετικών τομέων και του κοινού 
σχετικά με τις ισχύουσες εγκρίσεις, θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
εγκεκριμένες ουσίες σε έναν κοινοτικό 
κατάλογο τον οποίο καταρτίζει, τηρεί και 
δημοσιεύει η Επιτροπή.

(11) Για την ενημέρωση των υπευθύνων 
των σχετικών τομέων και του κοινού 
σχετικά με τις ισχύουσες εγκρίσεις, 
περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένες ουσίες 
σε έναν κοινοτικό κατάλογο τον οποίο 
καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει η 
Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές και ο κλάδος της βιομηχανίας πρέπει να μπορούν να θεωρούν ως δεδομένο ότι
οι ουσίες και οι χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κοινότητας δεν 
επιτρέπονται.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η ενιαία διαδικασία έγκρισης των (13) Η ενιαία διαδικασία έγκρισης των 
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ουσιών πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του 
κοινού εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το 
δικαίωμα του αιτούντος να διατηρεί 
εμπιστευτικές ορισμένες πληροφορίες.

ουσιών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
διαφάνειας και ενημέρωσης του κοινού 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα 
του αιτούντος να διατηρεί εμπιστευτικές 
ορισμένες πληροφορίες.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

(18a) η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να
έχει την αρμοδιότητα να επικαιροποιεί 
και να τροποποιεί τον κοινοτικό κατάλογο 
των προσθέτων, των ενζύμων και των 
αρτυμάτων τροφίμων που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό· δεδομένου ότι τα 
εν λόγω μέτρα είναι γενικού χαρακτήρα 
και αποσκοπούν στο να τροποποιούν, να 
καταργούν ή να συμπληρώνουν τα μη 
ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5a
της απόφασης 1999/468/ΕΚ

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία απαιτείται ώστε να ευθυγραμμισθεί το κείμενο με τις διατάξεις της νέας
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μια ενιαία
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης (στο
εξής η «ενιαία διαδικασία») των
προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων
τροφίμων, των αρτυμάτων τροφίμων και
των ουσιών με αρτυματικές ιδιότητες που
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν επί ή εντός των
τροφίμων (στο εξής «ουσίες»), η οποία
συμβάλλει στην ελεύθερη κυκλοφορία των
ουσιών αυτών στην Κοινότητα

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μια ενιαία
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης (στο
εξής η «ενιαία διαδικασία») των
προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων
τροφίμων, των αρτυμάτων τροφίμων και
των ουσιών με αρτυματικές ιδιότητες που
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν επί ή εντός των
τροφίμων (στο εξής «ουσίες»), η οποία
συμβάλλει στην ελεύθερη κυκλοφορία των
τροφίμων στην Κοινότητα
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Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας νομοθετικής πρότασης είναι να συμβάλει στην ελεύθερη
κυκλοφορία των τροφίμων εντός της Κοινότητας.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Στο πλαίσιο της κάθε τομεακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, οι ουσίες των 
οποίων έχει εγκριθεί η κυκλοφορία στην 
αγορά της Κοινότητας περιλαμβάνονται σε 
έναν κατάλογο του οποίου το περιεχόμενο 
καθορίζεται από την εν λόγω νομοθεσία 
(στο εξής «κοινοτικός κατάλογος»). Ο 
κοινοτικός κατάλογος επικαιροποιείται 
από την Επιτροπή. Δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

1. Στο πλαίσιο της κάθε τομεακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, οι ουσίες των 
οποίων έχει εγκριθεί η κυκλοφορία στην 
αγορά της Κοινότητας περιλαμβάνονται σε 
έναν κατάλογο του οποίου το περιεχόμενο 
καθορίζεται από την εν λόγω νομοθεσία 
(στο εξής «κοινοτικός κατάλογος»). Ο 
κοινοτικός κατάλογος επικαιροποιείται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 14α, παράγραφος 2α. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία απαιτείται ώστε να ευθυγραμμισθεί το κείμενο με τις διατάξεις της νέας
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, σημείο 4, δεύτερο εδάφιο

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ενημερώνει, εάν χρειάζεται, απευθείας τον 
αιτούντα αναφέροντας στην επιστολή της 
τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η 
επικαιροποίηση δεν είναι αιτιολογημένη

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί την απόφασή της και
ενημερώνει, εάν χρειάζεται, απευθείας τον 
αιτούντα αναφέροντας στην επιστολή της 
τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η 
επικαιροποίηση δεν είναι αιτιολογημένη

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις περί μη λήψης απόφασης πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται. Η διαφάνεια
συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την ΕΕ σε ό,τι 
αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα.

Τροπολογία 12
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Άρθρο 3, σημείο 3α (νέο) 

Όλες οι εγκρίσεις για χρήση προσθέτων
τροφίμων, ενζύμων τροφίμων και
αρτυμάτων τροφίμων αναθεωρούνται σε
τακτική βάση.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, η χρήση ουσιών στα τρόφιμα να είναι σύμφωνη προς τις τελευταίες 
επιστημονικές έρευνες. Είναι επίσης σημαντικό, για ορισμένες ομάδες καταναλωτών, να 
διαγράφονται από τον κατάλογο οι ουσίες και οι χρήσεις που δεν είναι πλέον τρέχουσες.

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Η Επιτροπή γνωστοποιεί την αίτηση στα
κράτη μέλη

Η Επιτροπή γνωστοποιεί την αίτηση στα
κράτη μέλη και τη δίδει στη δημοσιότητα.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την 
ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα.

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Εφόσον η διαδικασία ξεκινήσει με δική
της πρωτοβουλία, η Επιτροπή ενημερώνει
σχετικά τα κράτη μέλη και, ενδεχομένως, 
ζητεί τη γνώμη της Αρχής.

2. Εφόσον η διαδικασία ξεκινήσει με δική 
της πρωτοβουλία, η Επιτροπή ενημερώνει 
σχετικά τα κράτη μέλη και το γνωστοποιεί 
δημοσίως και, ενδεχομένως, ζητεί τη 
γνώμη της Αρχής.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την 
ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Η Αρχή γνωμοδοτεί εντός έξι μηνών
από την παραλαβή έγκυρης αίτησης

1. Η Αρχή γνωμοδοτεί εντός εννέα μηνών
από την παραλαβή έγκυρης αίτησης
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Αιτιολόγηση

Λαμβανομένων υπόψη των πόρων που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τα ποιοτικά πρότυπα που απαιτούνται για να 
γνωμοδοτήσει η EFSA, οι έξι μήνες που πρότεινε η Επιτροπή δεν αποτελούν εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Η Αρχή διαβιβάζει τη γνώμη της στην
Επιτροπή και στα κράτη μέλη και, 
ενδεχομένως, στον αιτούντα.

2. Η Αρχή διαβιβάζει τη γνώμη της στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη και στον 
αιτούντα. Η γνώμη γνωστοποιείται επίσης 
δημοσίως.

Αιτιολόγηση

Ο αιτών ενημερώνεται ΠΑΝΤΟΤΕ και η γνώμη της EFSA πρέπει να γνωστοποιείται δημοσίως.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Εάν ο αιτών υποβάλλει 
συμπληρωματικές πληροφορίες με δική 
του πρωτοβουλία, τις διαβιβάζει τόσο στην 
Αρχή όσο και στην Επιτροπή. Στην 
περίπτωση αυτή, η Αρχή γνωμοδοτεί εντός 
της αρχικής προθεσμίας.

3. Εάν ο αιτών υποβάλλει 
συμπληρωματικές πληροφορίες με δική 
του πρωτοβουλία, τις διαβιβάζει τόσο στην 
Αρχή όσο και στην Επιτροπή. Στην 
περίπτωση αυτή, η Αρχή γνωμοδοτεί εντός 
της αρχικής προθεσμίας, εκτός και εάν 
υπάρχουν ειδικοί λόγοι για παράταση της 
προθεσμίας. 

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δίδονται κίνητρα ώστε να υποβάλλει ο αιτών συμπληρωματικές πληροφορίες 
μετά την εκπνοή της προθεσμίας. Χωρίς την ανωτέρω προσθήκη, θα υπάρχει δυστυχώς ένα 
τέτοιο αρνητικό κίνητρο. 

Τροπολογία 18
Άρθρο 7, εδάφιο 1 α (νέο)

 Η Επιτροπή αιτιολογεί την πρότασή της
και εξηγεί όλα τα στοιχεία που έλαβε 
υπόψη για να καταλήξει στην απόφασή 
της.
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την
ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα. Η Επιτροπή
πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί, χωρίς δυσκολία, τον επί μέρους προβληματισμό επί του 
οποίου βάσισε την απόφασή της. Μια διαφανής εξήγηση αυτού του είδους θα είναι επωφελής 
για τους καταναλωτές, τον βιομηχανικό κόσμο και τις αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία 19
Άρθρο 7, εδάφιο 2

Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους 
λόγους των διαφορών.

Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει ξεχωριστά εξηγήσεις για 
τους λόγους των διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την
ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα. Η Επιτροπή
πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί, χωρίς δυσκολία, τον επί μέρους προβληματισμό επί του 
οποίου βάσισε την απόφασή της. Μια διαφανής εξήγηση αυτού του είδους θα είναι επωφελής 
για τους καταναλωτές, τον βιομηχανικό κόσμο και τις αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία 20
Άρθρο 7, σημείο 3

Το σχέδιο εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 2.

Το σχέδιο εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος
2α.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία απαιτείται ώστε να ευθυγραμμισθεί το κείμενο με τις διατάξεις της νέας
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 21
Άρθρο 7, εδάφιο 3 α (νέο)

(3a) Σε περίπτωση που η τελική αυτή
απόφαση διαφέρει από την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής προς την 
επιτροπή, η Επιτροπή εξηγεί σε ποιους 
λόγους οφείλονται οι διαφορές.
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την
ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα. Η Επιτροπή
πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί, χωρίς δυσκολία, τον επί μέρους προβληματισμό επί του 
οποίου βάσισε την απόφασή της. Μια διαφανής εξήγηση αυτού του είδους θα είναι επωφελής 
για τους καταναλωτές, τον βιομηχανικό κόσμο και τις αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία 22
Άρθρο 10

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 είναι 
δυνατόν να παραταθούν από την Επιτροπή 
είτε με δική της πρωτοβουλία είτε, κατά 
περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, 
εφόσον αιτιολογείται από το χαρακτήρα 
του φακέλου, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Στη συνέχεια, ανάλογα με 
την περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει 
τον αιτούντα για την παράταση αυτή 
καθώς και για τους λόγους που την 
αιτιολογούν.

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 είναι 
δυνατόν να παραταθούν από την Επιτροπή 
είτε με δική της πρωτοβουλία είτε, κατά 
περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, 
εφόσον αιτιολογείται από το χαρακτήρα 
του φακέλου, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
ενημερώνει τον αιτούντα για την παράταση 
αυτή καθώς και για τους λόγους που την 
αιτιολογούν.

Αιτιολόγηση

Ο αιτών πρέπει να ενημερώνεται πάντοτε.

Τροπολογία 23
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέο)

Η Επιτροπή οφείλει κατά συνέπεια να 
εξασφαλίσει τη διαφάνεια στη διαδικασία 
χορήγησης έγκρισης δημοσιοποιώντας 
όλες τις αιτήσεις και θέτοντας στη 
διάθεση του κοινού όλα τα σχετικά με την 
υπόθεση στοιχεία.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την
ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα..
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Τροπολογία 24
Άρθρο 12, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Από τις πληροφορίες που διαβιβάζει ο 
αιτών μπορούν να αντιμετωπιστούν ως 
εμπιστευτικές εκείνες οι οποίες θα 
μπορούσαν να βλάψουν σε σημαντικό 
βαθμό την ανταγωνιστική του θέση σε 
περίπτωση αποκάλυψής τους.

Οι πληροφορίες που διαβιβάζει ο αιτών 
μπορούν να αντιμετωπιστούν ως 
εμπιστευτικές μόνον εφόσον θα 
μπορούσαν να βλάψουν σε σημαντικό 
βαθμό την ανταγωνιστική του θέση σε 
περίπτωση αποκάλυψής τους.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την
ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα. Εντούτοις, θα 
μπορούσαν να υπάρχουν ενίοτε λόγοι για να αντιμετωπισθούν κάποιες πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές.

Τροπολογία 25
Άρθρο 12, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο 2, εισαγωγή

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν 
θεωρούνται εμπιστευτικές οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι 
δυνατό να θεωρηθούν εμπιστευτικές οι 
ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε να εμπιστεύονται οι καταναλωτές την
ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τρόπο χειρισμού της στα σχετικά με τα τρόφιμα θέματα. Εντούτοις, θα 
μπορούσαν να υπάρχουν ενίοτε λόγοι για να αντιμετωπισθούν κάποιες πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές.

Τροπολογία 26
Άρθρο 14, παράγραφος 2 α (νέο)

2a. Σε περίπτωση παραπομπής στην 
παρούσα παράγραφο, ισχύουν το άρθρο 
5α, παράγραφος 1 έως 4 και το άρθρο 7 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία απαιτείται ώστε να ευθυγραμμισθεί το κείμενο με τις διατάξεις της νέας
απόφασης περί επιτροπολογίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περιβαλλοντική προβληματισμοί

Σύμφωνα με τη διαδικασία του Κάρντιφ, οι περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να ενσωματωθούν 
σε όλη τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Τούτο ισχύει κατά κύριο λόγο για την ανά χείρας νομοθετική πρόταση υπό την έννοια ότι
αυτό που τρώει ο άνθρωπος δεν μένει στο ανθρώπινο σώμα αλλά διαχέεται στο φυσικό 
περιβάλλον και καθίσταται μέρος του φυσικού κύκλου. Συνεπώς, όταν αποφασίζεται κατά 
πόσον θα χορηγηθεί έγκριση ή όχι, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος. Το 
άρθρο 175 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα αποτελέσει ως εκ 
τούτου τη βάση για τον κανονισμό.

Διαφάνεια
Η διαφάνεια είναι κρίσιμης σημασίας παράγοντας ώστε οι καταναλωτές να έχουν 
εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η ΕΕ τα ζητήματα σχετικά με τα τρόφιμα. Η 
Επιτροπή οφείλει κατά συνέπεια να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στη διαδικασία χορήγησης 
έγκρισης δημοσιοποιώντας όλες τις αιτήσεις και θέτοντας στη διάθεση του κοινού όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για έγκριση πρέπει
να ενημερώνονται πάντοτε άμεσα για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησής τους.

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί, χωρίς δυσκολία, τον επί μέρους 
προβληματισμό που την οδήγησε στην απόφασή της. Μια διαφανής εξήγηση αυτού του 
είδους θα είναι επωφελής για τους καταναλωτές, τον βιομηχανικό κόσμο και τις αρχές των 
κρατών μελών. Η Επιτροπή πρέπει συνεπώς να δημοσιοποιεί πάντοτε τις προτάσεις για 
απόφαση που διατυπώνει, να αιτιολογεί την πρότασή της και να εξηγεί σε ποια στοιχεία την 
έχει βασίσει. Οι αποφάσεις περί μη λήψης απόφασης πρέπει επίσης να δίδονται στη 
δημοσιότητα.

Η Επιτροπή θα εξηγεί επίσης το σκεπτικό της τελικής απόφασης σε ό,τι αφορά τα σημεία στα
οποία ο εγκριθείς  κανονισμός θα διαφέρει από την αρχική πρόταση της Επιτροπής προς την
αρμόδια για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων επιτροπή. 

Ασφάλεια των τροφίμων

Λαμβανομένων υπόψη των πόρων που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τα ποιοτικά πρότυπα που απαιτούνται για να 
γνωμοδοτήσει η EFSA, οι έξι μήνες που πρότεινε η Επιτροπή δεν αποτελούν εύλογο χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου πρέπει να υπάρξει γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή. Κατά
συνέπεια, και με γνώμονα την ασφάλεια των τροφίμων, προτείνεται να παραταθεί αυτή η 
περίοδος ώστε η EFSA να διαθέτει εννέα μήνες για να διατυπώσει γνώμη.

Είναι σημαντικό, η χρήση ουσιών στα τρόφιμα να είναι σύμφωνη προς τις τελευταίες 
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επιστημονικές έρευνες. Είναι επίσης σημαντικό, για ορισμένες ομάδες καταναλωτών, να 
διαγράφονται από τον κατάλογο οι ουσίες και οι χρήσεις που δεν είναι πλέον τρέχουσες. Όλες
οι άδειες για τη χρήση προσθέτων τροφίμων, ενζύμων τροφίμων και αρτυμάτων τροφίμων 
πρέπει επομένως να αναθεωρούνται σε τακτική βάση. 

Η νέα διαδικασία επιτροπολογίας

Υπό το πρίσμα της νέας διαδικασίας επιτροπολογίας, προτείνονται ορισμένες τροπολογίες επί 
της πρότασης της Επιτροπής.


